
 

  
 
 

Ubytovací a provozní řád – Kemp pod Pustevnami 

• Ubytovací a provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany, 

chatky a pokoje v areálu kempu, jejímž provozovatelem je Obec Prostřední Bečva. 
• Ubytovací a provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. 

Každá osoba, která poruší Ubytovací a provozní řád kempu, bude z areálu kempu vykázána 

bez náhrady. 
• Provozovatel Kempu pod Pustevnami může ubytovat hosty, kteří se řádně přihlásí. Za tímto 

účelem předloží hosté pracovníkům svůj občanský průkaz, cestovní pas, nebo jiný platný 
průkaz totožnosti a seznam dalších osob (při skupinových akcích). 

• Za ubytování jsou hosté povinni zaplatit cenu podle platného ceníku, při zahájení pobytu. 
• Při skupinových pobytech je cena předem dohodnuta. 
• Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00 hod. Host je povinen 

opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10:00 hod., prostor pro 

stany a karavany do 12 hodin dne odjezdu. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel 
oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. 

• Hosté s vlastním karavanem, obytným autem nebo stanem jsou povinni odhlásit se z pobytu 
v den odjezdu a vrátit cedulku, kterou dostali v den příjezdu. 

• Při ukončení pobytu v chatce, musí host zhasnout světla, sundat povlečení, zavřít okna a 

dveře, klíč a povlečení odevzdat na recepci kempu. 
• Kouření ve všech vnitřních prostorech v celém areálu kempu je přísně zakázáno!  

• V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních 
akcí se mění doba nočního klidu od 1:00 do 7:00 hod. O této situaci budou hosté předem 

informováni. 
• Pokud host musí odjet dříve, nebo mění ubytování, činí tam bez nároku na náhradu. 
• Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených 

provozovatelem kempu. 

• Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze na vodítku a pod dohledem majitele, a to v celém 
areálu kempu! Majitel psa je povinen: ihned uklízet psí exkrementy, zajistit, aby nedocházelo 
k obtěžování ostatních ubytovaných 

• Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly 

odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí. 
• Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených 

místech a třídit ho. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat. 

• Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu a dozoru dospělých 
v celém areálu kempu 

• Lékárnička a hasicí přístroj, jsou uloženy na recepci. 
• Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných 

předpisů. 

• Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. 
Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem. 
 

V Prostřední Bečvě, dne 1.1.2023 


